
 

 

 

 

 

 

 شزایط دوره و ضوابط اخذ و دفاع اس پایان نامه کارشناسی ارشد
 

 

 

ثطای کبضقٌبؾی اضقس گطٍّْبی آهَظقی تٌظین ٍ هؤؾؿِ ضَاثظ شیل ثب تَخِ ثِ آییي ًبهِ زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس ًبپیَؾتِ 

زٍضُ تحهیل ٍ پبیبى ًبهِ ٍ پطٍغُ تسٍیي گطزیسُ ٍ اظ زاقدَیبى اًتظبض زاضز ثب ضعبیت زقیق آى ضًٍس گطزـ اهَض هطثَط ثِ 

 .عولی ذَز ضا ثط اؾبؼ آى اًدبم زٌّس

 

 شرایط عمومی  -1

 .ضا حساکثط زض ؾِ ًیوؿبل ثگصضاًس( غیط اظ پبیبى ًبهِ)زاًكدَ ثبیس کلیِ ٍاحس ّبی زضؾی زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس -1-1

 .ؾی زٍضُ ضا ثگصضاًسٍاحس زض 12تب  8زاًكدَی زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس هدبظ زض ّط ًیوؿبل ثیي  -2-1

زض نَضتی کِ . حضَض زاًكدَ زض توبهی ثطًبهِ ّبی زضؾی ٍ زیگط فعبلیت ّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی زٍضُ العاهی اؾت  -3-1

 .ًوطُ زاًكدَ زض آى زضؼ نفط هحؿَة هی قَز.ؾبعبت آى زضؼ تدبٍظ کٌس 16/3غیجت زاًكدَ زض ّط زضؼ اظ هدوَع 

 .زضؼ هَخت گطفتي نفط زض آى زضؼ هی قَز غیجت غیط هَخِ زض اهتحبى ّط -4-1

هساضک الظم خْت ثطضؾی هَخِ ثَزى غیجت زاًكدَ زض کالؾْبی زضؼ هی ثبیس حساکثط یک ّفتِ ثعس اظ تبضید غیجت ٍ  -5-1

 .ؾبعت ثعس اظ اهتحبى ثِ هسیط تحهیالت تکویلی هَؾؿِ اضائِ قَز 48ثطای غیجت زض اهتحبى حساکثط 

ت ًبقی اظ ثیوبضی هی ثبیس تَؾظ پعقک هعتوس هَؾؿِ ثطضؾی قَز کِ ایي اهط اظ عطیق هسیط هساضک هطثَط ثِ غیت -6-1

 .تحهیالت تکویلی هَؾؿِ تحقق هی یبثس

چٌبًچِ ضقتِ زٍضُ کبضقٌبؾی ثب ضقتِ زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس تدبًؽ ًساقتِ ثبقس ثِ تكریم گطٍُ آهَظقی زاًكدَ  -7-1

 12تعساز ٍاحسّبی کوجَز زض ّط ضقتِ حساکثط .خجطاًی یب کوجَز ٍاحس ثگصضاًس هکلف اؾت تعسازی اظ زضٍؼ ضا تحت عٌَاى

 .ٍاحس اؾت

تعییي تعساز ٍ عٌبٍیي زضٍؼ ثط اؾبؼ ثطًبهِ ههَة زض ّط ضقتِ ٍ ظهبى اًتربة آًْب ثِ عْسُ قَضای گطٍُ آهَظقی  -8-1

 .اؾت

 .زض زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس حصف اضغطاضی ٍاحسّبی زضؾی ٍخَز ًساضز -9-1

الظم اؾت زاًكدَ قجل اظ قغعی قسى اؾتبز ضاٌّوب ثطای کلیِ هؿبیل آهَظقی ذَز ثب اؾتبز هكبٍضی کِ گطٍُ آهَظقی  -10-1

 .تعییي هی کٌس ّوبٌّگی ثِ عول آٍضز

 طول دوره ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل-2

آى عالٍُ ثط گصضاًسى ٍاحسّبی آهَظقی ثب عَل زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس ًبپیَؾتِ زٍ ؾبل تحهیلی اؾت ٍ زاًكدَ عی   -1-2

 .اضائِ پبیبى ًبهِ ٍ پطٍغُ عولی فبضغ التحهیل هی قَز

تحهیالت تکویلی هَؾؿِ هی تَاى یک ًیوؿبل ثِ هست هدبظ  –ثِ پیكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب ٍ تبییس قَضای پػٍّكی  -2-2

 .تحهیل زاًكدَ اضبفِ کطز



ذَز ضا ثب هَفقیت ثِ اتوبم ثطؾبًس ، ثب زضذَاؾت زاًكدَ ٍ  یی ًتَاًس تحهیلزض نَضتی کِ زاًكدَ زض عَل هست تحهیل -3-2

تحهیالت تکویلی هؤؾؿِ پؽ اظ هَافقت کویؿیَى هَاضز ذبل زاًكگبُ هٌترت یک  –تبئیس اؾتبز ضاٌّوب ٍ قَضای پػٍّكی 

 .ًیوؿبل زیگط ثِ هست تحهیل زاًكدَ اضبفِ هی قَز

 .زاکثط یک ًیوؿبل تحهیلی اظ هطذهی تحهیلی اؾتفبزُ ًوبیسزاًكدَ زض عَل زٍضُ هی تَاًس ح -4-2

 .هست هطذهی تحهیلی خعٍ ؾٌَات تحهیلی زاًكدَ هحبؾجِ هی قَز -5-2

هَافقت هؤؾؿِ ثب هطذهی . زضذَاؾت هطذهی ثبیس قجل اظ قطٍع ًبم ًَیؿی زض ّط ًیوؿبل ثِ هؤؾؿِ تؿلین قَز  -6-2

ی نَضت هی گیطز ٍ هٌَط ثِ ایي اؾت کِ ازاهِ تحهیل زاًكدَ ثب هكکل تحهیلی زاًكدَ ثب تَخِ ثِ ٍضعیت تحهیلی ٍ

 .هَاخِ ًكَز

ثِ زاًكدَیبى خسیسالَضٍز زض ًیوؿبل اٍل ؾبل تحهیلی هطذهی زازُ ًوی قَز ٍلی زض هَاضز ذبل زض قَضای : تجهطُ 

 .تحهیالت تکویلی قبثل ثطضؾی اؾت

 .ًیوؿبل تطک تحهیل ًوبیس اظ ازاهِ تحهیل هحطٍم هی قَز زض نَضتی کِ زاًكدَ ثسٍى کؿت هَافقت هَؾؿِ یک -7-2

زاًكدَ هی تَاًس ثِ ّط زلیل اظ تحهیل اعالم اًهطاف ًوبیس زض ایي نَضت ثبیس زضذَاؾت ذَز هجٌی ثط اًهطاف اظ  -8-2

ٍز ضا پؽ چٌبًچِ زاًكدَ ثعس اظ یک هبُ زضذَاؾت خ.تحهیل ضا ثِ هسیط تحهیالت تکویلی ٍ آهَظقی هؤؾؿِ تؿلین ًوبیس

 .ًگیطز ًؿجت ثِ نسٍض گَاّی اًهطاف اظ تحهیل اقسام ذَاّس زاقت

زاًكدَی اًهطافی یب اذطاخی هَظف اؾت ثِ تعْساتی کِ ؾپطزُ اؾت عول ًوبیس نسٍض ّط گًَِ گَاّی ٍ ضیع ًوطات ٍ  -9-2

 .زضیبفت هدَظ قطکت هدسز زض آظهَى ٍضٍزی هٌَط ثِ تؿَیِ حؿبة زاًكدَ ثب هَؾؿِ اؾت

 زشیابی واحدهای آموزشی ار-3

 اؾت 12حساقل ًوطُ قجَلی زض ّوِ زضٍؼ کبضقٌبؾی اضقس -1-3

کوتطثبقس زض غیط ایٌهَضت زاًف آهَذتِ زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس  14هیبًگیي کل ًوطات زاًكدَ زض پبیبى زٍضُ ًجبیس اظ -2-3

 .قٌبذتِ ًوی قَز

تَؾظ اؾتبز شیطثظ ثِ ًوطُ قغعی تجسیل ٍ ثطای ثجت زض کبضًبهِ ٍی ًوطات ًب توبم ثبیؿتی حساکثط تب پبیبى ًیوؿبل ثعس  -3-3

 .اضؾبل قَز

ًوطُ زضؼ کوجَز زض کبضًبهِ زاًكدَ ، خساگبًِ ثجت هی قَز اهب زض احتؿبة هیبًگیي ًوطات ًیوؿبل تحهیلی ٍ  -4-3

 .هیبًگیي کل ًوطات زاًكدَ هٌظَض ًوی گطزز

کوتط ثبقس فبضغ التحهیل  14ثسٍى احتؿبة ًوطُ پبیبى ًبهِ زض پبیبى زٍضُ اظ زض نَضتی کِ هیبًگیي کل ًوطات زاًكدَ  -5-3

ٍاحس اظ زضٍؾی ضا کِ زض  16قٌبذتِ ًوی قَز ٍ چٌبًچِ حساکثط هدبظ هست تحهیل ٍی ثِ پبیبى ًطؾیسُ ثبقس هی تَاًس تب 

ضاى کوجَز هیبًگیي کل اظ پبیبى ًبهِ گطفتِ اؾت فقظ زض یک ًیوؿبل تحهیلی تکطاض کٌس ٍ زض نَضت خت 14اًْب ًوطُ کوتط اظ 

زاهِ تحهیل ٍ زضیبفت هساضک تحهیلی هحطٍم هی ازاًكدَیی کِ ثِ ّط زلیل ًتَاًس اظ ایي فطنت اؾتفبزُ کٌس اظ .زفبع کٌس 

 .قَز

 استاد راهنما -4

آهَظقی ثب حساقل هطتجِ اؾتبز ضاٌّوب اظ هیبى یکی اظ اؾتبزاى گطٍُ آهَظضقی ٍ یب زض نَضت ضطٍضت اظ ؾبیط گطٍُ ّبی  -1-4

 .اؾتبزیبضی اًتربة هی قَز

چٌبًچِ اؾتبز ضاٌّوب ذبضج اظ هَؾؿِ آهَظـ عبلی اًتربة قَز ثِ خبی قطط اؾتبزیبضی زاقتي هسضک زکتطی العاهی : تجهطُ 

 .اؾت

ثٌبثطایي .ٌّوبیی کٌٌساؾبتیس ضاٌّوب هی تَاًٌس تعساز هعیٌی اظ زاًكدَیبى ضا ثطای ّسایت پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس ضا -2-4

زض نَضتی کِ ؾْویِ اؾتبز ضاٌّوبی هَضز ًظط تکویل قسُ ثبقس،قَضای آهَظقی ًؿجت ثِ پیكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب ثط اؾبؼ 

 .ضَاثظ اقسام هی کٌس

 .تحهیالت تکویلی گطٍُ اًتربة هی قَز –اؾتبز هكبٍض ثِ پیكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب ٍ پؽ اظ تبئیس قَضای پػٍّكی  -3-4

 



 

 

 

 پایان نامه-5

پبیبى ًبهِ آذطیي ثرف زٍضُ کبضقٌبؾی اضقس ًبپیَؾتِ اؾت کِ زض ثط گیطًسُ تحقیق زض ظهیٌِ هطثَط ثِ ضقتِ تحهیلی  -1-5

 .اؾت کِ ًتبیح آى تحت عٌَاى پبیبى ًبهِ ٍ پطٍغُ عولی زض پبیبى ًیوؿبل چْبضم اضائِ هی قَز

ذَز ضا پؽ اظ ًیوؿبل اٍل ثب هكَضت اؾتب  ضاٌّوب یب اؾتبز هكبٍض ٍ تکویل زاًكدَ ثبیس هَضَع پبیبى ًبهِ ٍ پطٍغُ عولی  -2-5

 .ثِ گطٍُ اضائِ ًوبیس 2فطم قوبضُ 

 .چٌبًچِ هَضَع پیكٌْبزی هَضز تبئیس قطاض ًگیطز زاًكدَ هَظف اؾت ظطف یک ّفتِ هَضَع زیگطی پیكٌْبز ًوبیس -3-5

فطم قوبضُ )عولی زاًكدَ هَظف اؾت فطم اعالعبت پػٍّكی پبیبى ًبهِ پؽ اظ تبئیس عٌَاى پبیبى ًبهِ ٍ هَضَع پطٍغُ  -4-5

ایي فطم زض .ضا ثِ کوک اؾتبز ضاٌّوب تکویل ًوَزُ ٍ خْت تهَیت ٍ خْت تهَیت ًْبیی ثِ زفتط گطٍُ آهَظقی تحَیل ًوبیس(3

 .قَضای تحهیالت تکویلی گطٍُ ثطضؾی ٍ پؽ اظ تهَیت ثِ هسیطیت تحهیالت تکویلی اضائِ قَز

هَضَع پبیبى ًبهِ ٍ پطٍغُ عولی پؽ اظ تهَیت قَضای پػٍّكی ٍ تحهیالت تکویلی زاًكکسُ ٍ ثب نسٍض احکبم اؾتبز  -5-5

ضاٌّوب ٍ اؾتبز هكبٍض تَؾظ هعبًٍت پػٍّكی ٍ تحهیالت تکویلی هؤؾؿِ قغعیت یبفتِ ٍ ثِ هسیطیت تحهیالت تکویلی 

 .اًعکبؼ هی یبثس

پبیبى ًبهِ ذَز ضا تحت ًظط ٍ ثب هؿئَلیت اؾتبز ضاٌّوب زض قبلت فطم پػٍّكی ًَع  زض نَضتی کِ زاًكدَ هبیل ثبقس -6-5

قكن اضائِ ًوبیس،الظم اؾت فطم پػٍّكی ًَع قكن ضا تکویل ٍ خْت ثطضؾی ٍ تهَیت ّوطاُ ثب فطم اعالعبت پػٍّكی پبیبى 

 .ًوبیسخْت عی هطاحل هطثَط ثِ قَضای تحهیالت تکویلی گطٍُ اضائِ ( 3فطم قوبضُ )ًبهِ 

تحهیالت –ثجت ًبم زاًكدَ زض ًیوؿبل چْبضم هٌَط ثِ تهَیت قغعی عطح پػٍّكی پبیبى ًبهِ زض قَضای پػٍّكی  -7-5

 .ٍ نسٍض حکن اؾتبز ضاٌّوب اؾت هؤؾؿِتکویلی 

 .ثعس ثجت ًبم ًوبیس( ّبی)زاًكدَ پؽ اظ اًتربة ٍاحس پبیبى ًبهِ تب ظهبى زفبع هَظف اؾت زض ًیوؿبل  -8-5

نَضتی کِ پبیبى ًبهِ اظ ًظط ّیبت زاٍضاى غیط قبثل قجَل تكریم زازُ قَز زاًكدَ هی تَاًس زض هستی کِ اظ حساکثط  زض -9-5

 .هدبظ تحهیل ٍی تدبٍظ ًکٌس پبیبى ًبهِ ذَز ضا کبهل ٍ ثبض زیگط زض ظهبًی کِ ّیبت زاٍضاى تعییي هی کٌٌس اظ آى زفبع ًوبیس

فبعیِ تَؾظ ّیبتی هتكکل اظ اؾتبز ضاٌّوب ، اؾتبز هكبٍض ٍ زٍ ًفط اظ اعضبی ّیبت اضظقیبثی پبیبى ًبهِ زض خلؿِ ز -10-5

 .علوی زاذل یب ذبضج اظ هؤؾؿِ ثِ عٌَاى زاٍض ٍ ًوبیٌسُ تحهیالت تکویلی نَضت هی گیطز

 .زضخِ قطاض هی گیطز 5پبیبى ًبهِ تَؾظ ّیبت زاٍضاى اضظیبثی قسُ ٍ ثط حؿت ًوطُ ّیبت زاٍضاى زض  -11-5

 عبلی 20تب  19اظ  -الف

 ثؿیبض ذَة 99/18تب  18اظ  -ة

 ذَة 99/17تب  16اظ  -ج

 قبثل قجَل 99/15تب 14اظ  -ز

 غیط قبثل قجَل 14ًوطُ کوتط اظ  -ّـ 

 شرایط دفاع  -6

 .هبُ اؾت 6فبنلِ ظهبًی ثیي ثجت هَضَع پبیبى ًبهِ ٍ زفبع اظ آى تَؾظ زاًكدَ حساقل  -1-6

ًبهِ تَؾظ زاًكدَ اؾتبز ضاٌّوب هَظف اؾت پبیبى ًبهِ تسٍیي قسُ ضا ثطضؾی ًوَزُ ٍ پؽ اظ پؽ اظ تسٍیي قسى پبیبى  -2-6

تبئیس ًْبیی آى ٍ خلت ًظط اؾتبز هكبٍض آهبزگی زاًكدَ ثطای زفبع ضا کتجب ثِ ًوبیٌسُ تحهیالت تکویلی گطٍُ آهَظقی هطثَعِ 

 .لی نحبفی ًكسُ آهبزُ زفبع ثبقسزض ایي ظهبى پبیبى ًبهِ زاًكدَ ثبیؿتی تبیپ قسُ ٍ.اعالم ًوبیس

زاًكدَ زض ایي هطحلِ هَظف اؾت اظ ٍضعیت تحهیلی ذَز اعن اظ گصضاًسى زٍؼ الظم ٍ خبظ ثِ تحهیل ثَزى اظ ًظط  -3-6

 (5فطم قوبضُ .)عَل زٍضُ ثب هطاخعِ ثِ ازاضُ آهَظـ هغوئي قَز

 



 

 

 

ثطای زفبع ، ظهبى زفبع اظ پبیبى ًبهِ ٍ اؾبهی زاٍضاى اظ عطف پؽ اظ زضیبفت ًظط اؾتبز ضاٌّوب هجٌی ثط آهبزگی زاًكدَ  -4-6

 .قَضای تحهیالت تکویلی گطٍُ هكرم ٍ خْت نسٍض احکبم ثِ هعبًٍت پػٍّكی اعالم هی گطزز

زاًكدَ هَظف اؾت ًبهِ نبزضُ ثطای ثطگعاضی خلؿِ زفبع ثِ ّوطاُ یک ًؿرِ پبیبى ًبهِ نحبفی ًكسُ ضا زض هست  -5-6

 .ثِ زؾت زاٍضاى ثطؾبًس( زٍ ّفتِ قجل اظ تبضید زفبع حساکثط)قبًًَی 

ٍ اعالم آهبزگی زاًكدَ (4فطم قوبضُ )ثطگعاضی خلؿِ زفبع زض ّط هطحلِ هٌَط ثِ اضائِ گعاضـ پبیبى ًبهِ ٍ پطٍغُ عولی  -6-6

 .ثطای زفبع اظ پبیبى ًبهِ اظ عطف اؾتبز ضاٌّوب اؾت

 .خَظّبی الظم ثبیؿتی قجال اذص قسُ ثبقسچٌبًچِ زاًكدَ زاضای اضبفِ ؾٌَات ثبقس،م -7-6

 شرایط تمدید-7

چٌبًچِ پبیبى ًبهِ زض هَعس هقطض ثِ اتوبم ًطؾس توسیس ثطای ًیوؿبل پٌدن ٍ ثب اضائِ زضذَاؾت تَؾظ اؾتبز ضاٌّوب  -1-7

ای ًیوؿبل پٌدن ثِ ّوطاُ زضذَاؾت توسیس ثط( 4فطم قوبضُ )زض ایي نَضت اضایِ گعاضـ پیكطفت پبیبى ًبهِ .نَضت هی گیطز

 . العاهی اؾت( 6فطم قوبضُ )

زض نَضتی کِ زاًكدًَتَاًس حساکثط زض ًیوؿبل پٌدن فبضغ التحهیل قَز زضذَاؾت ازاهِ تحهیل ٍی ثطای ًیوؿبل  -2-7

ثطضؾی ایي زضذَاؾت زض قَضای تحهیالت تکویلی گطٍُ هٌَط ثِ اضائِ گعاضـ .قكن ثِ کویؿیَى هَاضز ذبل اضخبع هی قَز

 .هی ثبقس( 7فطم قوبضُ )ٍ زض ذَاؾت توسیس ثطای ًیوؿبل قكن (4فطم قوبضُ )ت پبیبى ًبهِ زض ًیوؿبل پٌدن پیكطف

 گواهی اشتغال به تحصیل-8

ّط زاًكدَی کبضقٌبؾی اضقس ًبپیَؾتِ زض نَضت ًیبظ ثِ گَاّی اقتغبل ثِ تحهیل زض یک ًیوؿبل تحهیلی ثِ هسیطیت  -1-8

 .ٍ زضذَاؾت کتجی ذَز ضا خْت نسٍض گَاّی هَضز ًظط ضا اضائِ هی ًوبیستحهیالت تکویلی هَؾؿِ هطاخعِ 

هی ثبیس اظ انل گَاّی کپی تْیِ ... زض نَضت ًیبظ زاًكدَ ثِ اضائِ گَاّی اقتغبل ثِ تحهیل ثِ چٌس اضگبى ، ؾبظهبى ٍ -2-8

 .ظط قَزًوبیس ٍ ثب هطاخعِ ثِ زثیطذبًِ هؤؾؿِ ٍ اضائِ انل گَاّی ذَاؾتبض تبئیس کپی هَضز ى

ثب تَخِ ثِ ایي کِ تبضید زفبع اظ پبیبى ًبهِ ظهبى فطاغت اظ تحهیل هی ثبقس لصا پؽ اظ ثطگعاضی خلؿِ زفبع نسٍض گَاّی  -3-8

 .اقتغبل ثِ تحهیل اًدبم ًوی قَز


